REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO
Pedido de Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria
(Serviços de Consultoria para Consultor Individual Sênior em GNL)
O Governo de Moçambique recebeu uma assistência financeira do Banco Mundial e outros
doadores para financiar o Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP) no País.
Os principais objectivos do MAGTAP são: (i) Incrementar os benefícios fiscais e econômicos na
indústria extrativa, (ii) Estabelecer um quadro legal apropriado para o exercício das operações
mineiras e petrolíferas em atenção ao impacto econômico, ambiental e sustentabilidade social da
indústria extrativa, (iii) Incrementar a transparência e responsabilidade na indústria extrativa
através do reforço da boa governação, (iv) Apoiar as reformas, iniciativas e capacitação
institucional para melhorar a eficiência e responsabilidade das instituições envolvidas na
planificação e gestão do setor mineiro e de hidrocarbonetos e (v) Apoiar o desenvolvimento de
um quadro legal que promova o desenvolvimento regional e local na produção mineira e de gás
natural e fortalecer a boa governação. Parte dos fundos será utilizada para cobrir os custos de
serviços de consultoria para Consultor Individual Sénior em GNL para o Ministério dos
Recursos Minerais e Energia (MIREME) de Moçambique.

Os serviços incluem não só, mas também: (i) Assessorar na concepção de visão estratégica de
curto, médio e longo prazo para projetos de Gás, GNL e Gás Doméstico; (ii) Assessorar sobre os
mercados de GNL, preços e projeções globais de oferta e procura (iii) Assessorar nas
negociações com as concessionárias, incluindo abordagem estratégica de longo prazo, análise
dos projetos, maximizando o valor dos recursos para Moçambique; e (iv) identificar e
desenvolver acções de formação de curta duração, bem como treinamentos práticos relevantes
sobre os tópicos acima, para o pessoal designado do MIREME.

Para esta consultoria pretende-se contratar um consultor individual com experiência relevante na
área. Para ser considerado qualificado para executar as tarefas, o consultor deverá ser capaz de
demonstrar qualificações académicas apropriadas e habilidade para executar todas tarefas

especificadas nos termos de referência. O candidato deverá ter no mínimo uma pós-graduação
em Direito, Economia, Marketing, Finanças, Engenharia, Administração de Empresas ou
qualquer outra disciplina relacionada e: (i) mínimo de 15 anos de experiência directa na
negociação de grandes projetos de infraestrutura e contratos de GNL; (ii) Ampla experiência em
assessorar governos e corporações em todos os elementos da cadeia de valor do GNL e do gás
natural (produção, liquefação, expedição, regaseificação, transporte e comercialização); (iii)
Conhecimento profundo das condições do mercado de GNL e práticas comerciais; (iv)
Capacidade de aceder a uma rede de especialistas que abrange uma vasta gama de disciplinas
técnicas e comerciais relacionadas com o GNL; e (v) histórico comprovado de liderar ou
aconselhar negociações complexas e de alto impacto

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia, convida consultores qualificados para
manifestarem o seu interesse em prestar os serviços mencionados. Os consultores interessados
devem fornecer informações indicando que estão qualificados para prestar os serviços (CV,
descrição de serviços similares, experiência em condições similares, etc.).

Um consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos especificados nas directrizes
do Banco Mundial “Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA
Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011 (“Consultant Guidelines”)”.

As Manifestações de Interesse acompanhadas de CV e documentos relevantes deverão ser
entregues até o dia 30 de Maio de 2018, no endereço abaixo.
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